Het beste van Europa voor NRW
Verkort verkiezingsprogramma
Het is tijd voor een Nieuwe Politiek: een politiek die mensen op de eerste plaats zet en
zichzelf als dienstverlener ziet; een politiek die de uitdagingen van de 21e eeuw niet alleen
onderkent, maar ze ook oplost; een politiek die over de nationale grenzen heen denkt om
samen de grote uitdagingen van onze tijd op te lossen.

Wij hebben onze visie voor NRW in 4 hoofdstukken opgeschreven:
1.
2.
3.
4.

Europees I Democratisch I Actief
Klimaatneutraal I Ondernemend I Digitaal
Stad I Land I Verandering
Zelf Bepaald I Solidair I Inclusief

Digitalisering heeft toegevoegde waarde nodig - op school, in de administratie, op het
werk. Wij staan voor een echte energietransitie waarbij hernieuwbare energiebronnen
worden bevorderd en voorrang krijgen. Voor ons is politiek transparant en altijd
mensgericht. We willen het vertrouwen herstellen. Dit vereist een frisse kijk op de politiek
en een volledig lobbyregister.
Wij voeren hiervoor campagne op alle niveaus: in het Europese en het Nederlandse
parlement, in gemeenteraden in heel Europa en in veel gemeenteraden in NRW. Wij zijn
de eerste echte pan-Europese partij!
Het is tijd voor het beste van Europa in het deelstaatparlement van NRW!
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Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Kijk eens naar ons verkiezingsprogramma.
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Onze Speerpunten
Moderne scholen
Niet alleen de Coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat de digitalisering van scholen
in Noordrijn-Westfalen ernstige tekortkomingen vertoont. Er is een gebrek aan
apparatuur, geschikte infrastructuur, opleiding en bijscholing, personeel en normen voor
digitale oplossingen. Bovendien worden leerkrachten vaak aan hun lot overgelaten als het
op digitale media aankomt, waardoor zij kostbare tijd missen voor hun kerntaak: zorgen
voor onderwijs, opvoeding en individuele begeleiding van leerlingen.
Daarom staat Volt NRW voor de volgende maatregelen:
● De ontwikkeling van een onderwijs- en leercultuur met een groter aandeel aan
digitalisering, die een meerwaarde biedt in termen van individualisering van de
lessen, zodat de ondersteuning van zwakke en de behoefte van sterke leerlingen
tegelijk en efficiënt kunnen slagen.
● De betrouwbare uitrusting van leerlingen en leerkrachten met digitale
eindapparatuur, ook na het verstrijken van de huidige subsidies. In de toekomst
moeten alle leerlingen vanaf de onderbouw van de middelbare school een digitaal
apparaat hebben. Regelmatig onderhoud, reparatie en nieuwe aankopen moeten
door geschikte IT-specialisten worden verzekerd.
● Snelle totstandbrenging van de nodige technische infrastructuur voor scholen.
Dit omvat bijvoorbeeld een passend aantal stopcontacten in de klaslokalen, een
voor gigabit geschikte bekabeling in de schoolgebouwen, aansluiting op internet
via glasvezel en uitrusting van de lokalen met WLAN.
● IT-ondersteuning, bijvoorbeeld gebruikersadministratie, onderhoud van servers en
actieve netwerkcomponenten (bv. switches, WLAN-toegangspunten), alsook
kwesties van gegevensbeveiliging, moeten op grotere scholen door
gekwalificeerde specialisten ter plaatse worden uitgevoerd. Scholen zonder
eigen IT-afdeling moeten toegang hebben tot IT-deskundigen die door de deelstaat
ter beschikking worden gesteld.
● Onderwijzen in het tijdperk van de digitalisering biedt de mogelijkheid om een
grote stap te zetten in de richting van individualisering van leermogelijkheden. De
verschillen in niveaus in leergroepen maken het voor leerkrachten onmogelijk om
op elk kind en elke jongere zodanig te reageren dat zij allen de grootst mogelijke
steun en uitdaging ondervinden. Het gebruik van digitaal lesmateriaal biedt geheel
nieuwe mogelijkheden, zoals het eenvoudig aanbieden van verklarende video's en
taken op verschillende niveaus, waarbij ook rekening wordt gehouden met
verschillende speciale behoeften. Volt pleit daarom voor de aanpassing van de
kwaliteitscriteria voor onderwijs- en leermiddelen, zodat deze interactiever en
aantrekkelijker worden.
○ De lagere school in NRW ( Primusschule ) is een schooltype dat reeds aan
veel van onze eisen inzake geïndividualiseerd onderwijs voldoet. Daarom
willen wij hun aantal uitbreiden.
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Hernieuwbare Energiebronnen
Wij zullen NRW CO2-neutraal maken uiterlijk 2035 en klimaatneutraal uiterlijk 2040.
Om dit te bereiken moet bij de productie en het gebruik van energie rekening worden
gehouden met de gevolgen ervan voor het klimaat. Hernieuwbare energiebronnen (HE)
zijn de basisvoorwaarde voor een doeltreffende vermindering van de CO2-uitstoot en de
bestrijding van de klimaatverandering (bv. voor e-mobiliteit, elektrische warmte, enz.).
Momenteel is NRW nog sterk afhankelijk van steenkool en andere fossiele brandstoffen:
Ongeveer tweederde van het eindenergieverbruik is afkomstig van fossiele brandstoffen
(Stand 2018). Hernieuwbare energiebronnen worden in NRW slechts in geringe mate
gebruikt: in 2019 bedroeg hun aandeel in het elektriciteitsverbruik in de hele deelstaat
slechts 16%, en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het verbruik van alle
energiebronnen die in het binnenland worden gebruikt, bedroeg zelfs slechts ongeveer
5%. Als gevolg van de strikte afstandsvoorschriften en de betrekkelijk dichte bebouwing is
de uitbreiding van duurzame energiebronnen sterk gehinderd. Langdurige administratieve
en juridische procedures vertragen de expansie van met name windenergie nog eens
extra.
Daarom staat Volt NRW voor de volgende maatregelen:
● Wij pleiten voor een afschaffing van steenkool, uiterlijk 2030.
● De jaarlijkse uitbreidingsquota voor hernieuwbare energiebronnen moeten
worden verhoogd, vastgesteld en uitgevoerd.
● De afstandsregeling van 1000 m voor windturbines moet worden vervangen door
een intelligente oplossing die gericht is op de werkelijke overlast voor de
bewoners.
● Ook de energie-infrastructuur moet worden aangepast aan de nieuwe
energiemix.
● De uitbreiding van intelligente elektriciteits- en warmtenetten moet worden
bevorderd.
● De schommelingen in de productie ten gevolge van hernieuwbare bronnen moeten
worden opgevangen met energieopslag om de stabiliteit van het net te
waarborgen.
● Bij het energiegebruik moet de voorkeur worden gegeven aan de meest geschikte
technologieën (voor wat betreft CO2e-emissies en energie-efficiëntie).
● Via "power-to-fuel"-processen moeten alle nog benodigde fossiele brandstoffen
tegen 2035 zijn vervangen door e-brandstoffen.
● Een burgerportaal over de energietransitie, waarin informatie, stand van zaken,
doel en potentieel van de energietransitie in NRW op een begrijpelijke manier
worden gepresenteerd, zorgt voor transparantie in de uitvoering van de
energietransitie.

4

Nieuwe politiek
Het vertrouwen in de politiek neemt af. Volgens een enquête (Statista: 2020) heeft slechts
34% van de respondenten vertrouwen in de federale regering en slechts 16% in de
politieke partijen. In NRW heeft slechts 43 % van de ondervraagden vertrouwen in de
huidige deelstaatregering, zo blijkt uit enquêtes.
Volt NRW ziet een gebrek aan transparantie als een van de grootste problemen in de
politiek, waardoor het wantrouwen en de ontgoocheling ten opzichte van de politiek
toenemen. Om informatie te verkrijgen, is het momenteel een omslachtig proces om die
aan te vragen.
Daarom staat Volt NRW voor de volgende maatregelen:
● Vergoedingen, subsidies of giften van 25 euro of meer voor parlementsleden,
alsmede extra inkomsten van 0 euro of meer moeten worden gemeld en openbaar
gemaakt.
● In de regel moeten de vergaderingen van de comités openbaar worden
gestreamd.
● De wet openbaarheid bestuur moet worden hervormd. Wij eisen dat de
publicatieverplichtingen voor overheidsinstanties worden uitgebreid tot
contracten voor diensten van algemeen belang, adviezen van deskundigen,
statistieken, administratieve voorschriften, openbare plannen en geodata, en dat
deze voor iedereen toegankelijk worden gemaakt in een centraal en gratis
informatieregister.
● De wachttijd van voormalige regeringsleden moet worden opgetrokken tot drie
jaar om corruptie en onevenredig lobbyen te voorkomen.
● Door de invoering van een lobbyregister kan het vertrouwen in de democratie
weer worden versterkt en corruptie moeilijker worden gemaakt:
○ Er komt een lobbyregister dat via internet voor het publiek toegankelijk is,
voor de contacten van leden van het deelstaatparlement, de
deelstaatregering en de hoogste deelstaat autoriteiten.
○ Naast details over lobbyen moet het register ook een uitvoerende en een
wetgevende voetafdruk bevatten voor afzonderlijke wetten, om duidelijk
te laten zien waar invloed werd uitgeoefend en door wie.
○ Overtredingen moeten strafbaar worden gesteld met relevante sancties
en inbeslagneming van voordelen. Ernstige overtredingen moeten
openbaar worden gemaakt.
○ Om de naleving te waarborgen, moet een onafhankelijk controleorgaan
worden opgericht om overtredingen te onderzoeken en te rapporteren.
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Digitaal Ministerie
De digitaliseringsinspanningen in Duitsland lijken op een lappendeken. Om tot een
holistische strategie te komen, is overkoepelende coördinatie nodig. Wij willen de lokale
expertisen bundelen tot één duidelijk, uniform en overkoepelend aanspreekpunt door een
digitaal ministerie tot stand te brengen om doeltreffender en vooral sneller te kunnen
optreden.
Daarom staat Volt NRW voor de volgende maatregelen:
● Een onafhankelijk digitaal ministerie van de deelstaat NRW schept de
randvoorwaarden om de digitalisering op alle niveaus van het openbaar bestuur
gemakkelijk, snel en veilig te kunnen doorvoeren.
○ De taken van het nieuwe ministerie omvatten, naast de coördinatie, de
financiering van de projecten en initiatieven van het toekomstige digitale
offensief (strategie).
○ Het beheer van aankopen en leveranciers van technisch en digitaal
materiaal moet worden gecentraliseerd.
○ Bestaande initiatieven en programma's zoals Open:NRW,
Digitalstrategie.NRW of Digitale Wirtschaft NRW zullen centraal in het
ministerie worden beheerd.
○ Het ministerie zal de andere ministeries en gemeenten actief ondersteunen
bij de uitvoering van digitaliseringsmaatregelen. Het digitale ministerie
moet ook actief streven naar grensoverschrijdende samenwerking om
deel te nemen aan beste praktijken uit Duitsland en Europa of deze
gezamenlijk te ontwikkelen.
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Europees | Democratisch | Actief
Jongeren sterk maken voor Europa
Volt NRW staat voor Europese diversiteit die al op school wordt geleefd.
●
●
●

Wij willen leerlingen de kans geven om tijdens hun schoolcarrière ten minste één
studentenuitwisseling op EU-niveau te doen.
Wij dringen erop aan dat bij de ontwikkeling van toekomstige kerncurricula speciale
aandacht wordt besteed aan Europese onderwerpen.
Wij staan voor een uitbreiding van grensoverschrijdende
ondersteuningsprojecten op deelstaatniveau met scholen uit België of
Nederland.

Politieke participatie voor iedereen
Volt NRW zet zich ervoor in dat de diversiteit van de samenleving weerspiegeld wordt in
politieke instellingen en organisaties.
Politieke participatie van mensen met een handicap
● Wij eisen de garantie van onbelemmerde toegang tot alle openbare informatie,
met name voor de vorming van de politieke opinie en de uitoefening van het
actieve en passieve stemrecht. .
● Wij eisen verplichte minimumnormen bij het barrièrevrij maken voor alle
overheidsorganen en -instanties, alsook voor de openbare omroep.
Politieke participatie van migranten
● Wij eisen de invoering van stemrecht voor EU-burgers met hoofdverblijf in NRW (3
jaar) bij deelstaatverkiezingen en voor niet-EU-burgers met een vaste
verblijfplaats bij gemeenteraadsverkiezingen.
● Wij staan voor een gemakkelijkere toegang tot overheidsinformatie door deze in
meer talen beschikbaar te maken.
Politieke participatie van jongeren
● Wij pleiten voor verlaging van de stemgerechtigde leeftijd voor de
staatsverkiezingen tot 16 jaar en voor verlaging van de stemgerechtigde leeftijd
voor de gemeenteraadsverkiezingen tot 14 jaar.
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Veiligheid nieuw bedenken
Volt NRW staat voor veiligheidsdiensten die de uitdagingen van deze tijd aankunnen.
●

●

●

●
●

Wij roepen op tot een herstructurering van de huidige 47
districtspolitieafdelingen. Dit zou moeten resulteren in een aanzienlijk kleiner
aantal afdelingen met vergelijkbare omvang en prestaties, alsmede slanke
administratieve structuren.
Wij staan voor moderne digitale apparatuur die gericht is op de behoeften van de
politie ambtenaren. Wij pleiten voor een algemeen digitaal concept, waarbij
idealiter alle federale staten en de Schengenstaten worden betrokken. De
samenwerking binnen de EU moet worden uitgebreid en gezamenlijke projecten
met onze Europese buurlanden moeten worden bevorderd.
Wij zetten ons in voor een versterking van de handhavingsinstanties. Daartoe
pleiten wij voor een gecentraliseerde opleiding, het vormen van
samenwerkingsverbanden en een dienst voor objectbescherming, zodat de politie
haar kerntaken beter kan uitvoeren.
Wij staan voor een groter beroep op specialisten bij veeleisende
onderzoeksprocedures en een passende beloning voor hen.
Wij eisen een uitgebreid onderzoek naar racistische, extremistische en
discriminerende attitudes bij alle autoriteiten. Wij pleiten voor meer transparantie
en de oprichting van een onafhankelijke onderzoeksautoriteit voor dergelijke
beschuldigingen.

Bescherming bij rampen
Tegen de achtergrond van de overstromingsramp van 14 juli 2021, waarbij delen van
Noordrijn-Westfalen onder water kwamen te staan en mensen het leven verloren, ziet Volt
NRW een enorme behoefte aan maatregelen op het gebied van rampenbestrijding.
● Wij zetten ons in voor een betere waarschuwingsinfrastructuur. Daartoe zullen op
alle plaatsen waarschuwingssirenes worden opgesteld. Cell broadcasting, dat
reeds in vele federale staten wordt gebruikt, zal in het gehele land worden
ingevoerd.
● Wij staan voor een samensmelting van civiele bescherming en
rampenbestrijding op federaal niveau.
● De volledige verantwoordelijkheid voor de civiele bescherming ligt niet bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken, maar in een eigen departement.
● Wij eisen dat de Europese samenwerking wordt versterkt doordat NRW meer
capaciteit ter beschikking stelt voor de European Civil Protection Pool en door
deel te nemen aan rescEU.

8

klimaatneutraal | ondernemend | digitaal
Gemeente, staat, federale overheid
Volt NRW staat voor een hervorming van de momenteel nogal willekeurige structuur van
de deelstaten en voor het afschaffen van dubbele structuren op de bestuurlijke niveaus
in NRW.
● Wij roepen op tot de voorbereiding van een fundamentele hervorming van het
federalisme. De hervorming moet een duidelijke scheiding tussen federale en
staatstaken mogelijk maken. Een overeenkomstige hervormingscommissie zou ook
de voor- en nadelen van een aanzienlijk kleiner aantal federale staten moeten
onderzoeken.
● Wij willen de administratieve districten ten oosten van de Rijn in slechts twee
administratieve districten opsplitsen. Terwijl één administratief district het
gehele Ruhrgebied zal omvatten, zal het tweede administratief district worden
belast met het bestuur van de resterende, meer landelijke gebieden van de
vroegere administratieve districten Arnsberg, Detmold, Münster.
● Wij staan voor een centraal bureau voor het analyseren, vergelijken en evalueren
van de processen in de staatsministeries en -instanties. Het doel moet zijn een
blijvende verbetering van de administratieve processen in NRW tot stand te
brengen.

Financiering van steden en gemeenten
Volt NRW staat voor een zekere financiering van de gemeenten in NRW om de levering
van diensten van algemeen belang door de gemeenten te garanderen.
● Samen met andere federale staten pleiten wij voor de bestudering van een
landelijke afschaffing van de bedrijfsbelasting. De afschaffing kan worden
gecompenseerd door het aandeel van de gemeenten in de inkomsten-, omzet- of
vennootschapsbelasting te verhogen.
● Wij eisen dat de federale en deelstaatregeringen de kosten van de sociale
uitkeringen voor huisvesting en verwarming van werkzoekenden volledig op
zich nemen.
● Wij zijn er voorstander van dat NRW sterker dan voorheen deelneemt aan
gemeenschappelijke taken en dat zij haar subsidies en hulp aan de gemeenten op
lange termijn planbaar maakt.
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Uitbreiding van het netwerk
Volt NRW staat voor een landelijke uitbreiding van het netwerk op vervoersnetwerken en
in plattelandsgebieden.
●

●
●

Wij pleiten voor coördinatie en controle van de glasvezeluitbreiding door de
gigabit-bureaus van de deelstaat NRW in nauwe samenwerking met de
Bundesnetzagentur en de gemeentelijke overheden.
Wij willen NRW uiterlijk in 2027 overal voorzien van snelle glasvezelverbindingen
met ten minste één gigabit per seconde in download en upload.
Wij willen 5G tegen 2025 in heel NRW beschikbaar maken.

Structurele verandering; voorbeeld het Ruhrgebied
Volt NRW staat voor succesvolle en duurzame structurele verandering in vele regio's van
NRW, hieronder geïllustreerd door het Ruhrgebied.
Politieke en administratieve hervorming
●
●

Wij pleiten voor de herindeling van de 15 gemeenten in het Ruhrgebied tot één
zelfstandige stad.
Wij willen in het kader van een reorganisatie van de bestuursdistricten in NRW
een district creëren dat uitsluitend voor het Ruhrgebied bestemd is.

Economische innovatie en ondersteuning
●
●
●

●

Wij willen de IT-industrie en de speciale competenties die zij heeft verworven,
verder ondersteunen.
Wij zullen de groeiende machinebouwindustrie ondersteunen bij de digitalisering
en de ontwikkeling van nieuwe markten ondersteunen en verbinden.
Wij willen de bloeiende logistieke sector actief betrekken bij alle regionale en
supraregionale vervoersprojecten en het Ruhrgebied verder ontwikkelen als
draaischijf voor goederen en industriële basisproducten.
Wij zullen ook het toerisme blijven bevorderen als reclame voor het Ruhrgebied als
een plaats om te wonen en te investeren.

Vermindering van de langdurige werkloosheid
● Wij zetten ons in voor een verdere uitbreiding van het aanbod voor de omscholing
van werknemers uit sectoren die op lange termijn in verval zijn geraakt, zodat zij
een plaats kunnen vinden in duurzame industriesectoren.
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Stad | Land | Verandering
De toekomst van het platteland
Tegen de achtergrond van de huidige uitdagingen staat Volt NRW voor een versterking van
de plattelandsgebieden.
●
●

Wij steunen de actieve ondersteuning van dorpskernen, binnensteden en regionale
centra om verdere verstedelijking een halt toe te roepen.
Alvorens nieuwe woongebieden aan te wijzen, moet volgens ons meer aandacht
worden besteed aan leegstaande en verwaarloosde terreinen en aan terreinen in
middelgrote centra die verontreinigd zijn.

Kinderdagverblijven en scholen in plattelandsgebieden
● Wij pleiten voor meer flexibele vormen van kinderopvang voor kleine dorpen
zonder eigen kleuterschool. Gekwalificeerde "dorpsmoeders en -vaders" zouden
als team de zorg op zich moeten kunnen nemen.
● Wij pleiten voor een herziening en aanpassing van de eisen voor
kinderoppassers, met als doel de bureaucratie te verminderen en tegelijkertijd
professionele normen te waarborgen.
Infrastructuur in plattelandsgebieden
● Wij pleiten voor de gerichte bevordering van leveringsstructuren, zoals mobiele
dorpswinkels. Deze moeten de levering van alledaagse producten aan de eigen
voordeur mogelijk maken.
● Wij willen de uitbreiding van de oplaadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen met accu's bevorderen, zowel in de openbare ruimte als particulier, om
e-mobiliteit toegankelijker te maken in plattelandsgebieden.
Economie in plattelandsgebieden
● Wij pleiten voor de oprichting van regionale innovatiecentra om universitair
onderzoek te koppelen aan plattelandsgebieden.
● Wij staan ervoor dat regionale bedrijven zo gemakkelijk mogelijk kunnen
inschrijven op overheidsopdrachten - bijvoorbeeld door bureaucratische
belemmeringen te verminderen.

11

Individuele mobiliteit
Volt NRW wil de mogelijkheden creëren voor individuele mobiliteit, zodat mensen niet
afhankelijk zijn van hun eigen auto.
● Wij eisen dat de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen zich sterk maakt voor
de invoering van een standaard snelheidslimiet van 30 km/u binnen de
bebouwde kom.
● Wij pleiten voor een sterkere uitbreiding van het openbaar vervoer per spoor en
de verdere elektrificatie daarvan. Oude lijnen moeten waar mogelijk en nodig
opnieuw in gebruik worden genomen en bestaande lijnen moeten worden
gemoderniseerd.
● Wij zullen de ontwikkeling van drempelvrij openbaar vervoer versnellen.
● Wij zijn voorstander van uitbreiding van de mogelijkheden om de fiets mee te
nemen in het openbaar vervoer.
● Wij willen het gemakkelijker maken om het gebruik van afzonderlijke rijstroken
op meerbaanswegen om te zetten in busstroken of ecostroken.
Financiering van wegen
● Wij pleiten voor de afschaffing van de gemeentelijke wegenbouw-heffingen
(KAG), zodat de inwoners niet langer wegenbouw kosten hoeven te betalen. Dit
soort financiering is oneerlijk en vormt een bedreiging voor de bestaansmiddelen.

Kwaliteit van het leven in de stad
Volt NRW wil leefbaar wonen in de stad mogelijk maken en ziet om die reden de noodzaak
om nu de koers uit te zetten voor een effectieve transformatie.
● Wij streven naar herverdichting, meervoudig en gemengd gebruik van
verzegelde oppervlaktes om de efficiëntie van verzegelde oppervlaktes te
verhogen.
● Naar het voorbeeld van de beste praktijken in Nederland willen wij
subsidieprogramma's invoeren voor het opknappen van energie-efficiënte
gebouwen, waarbij het jaarlijkse opknap percentage in bestaande gebouwen ten
minste 4% moet bedragen.
● Wij willen uitgebreide verwarmings uitwisselingsprogramma's opzetten om het
aandeel van warmtepompen in verwarmingssystemen tegen 2035 op te trekken tot
60 %.
● Wij willen het duurzame gebruik van nieuw gebouwde daken vanaf de eerste
vierkante meter verplicht stellen voor particuliere, en vooral voor commerciële en
openbare gebouwen.
● Wij staan voor maatregelen om de luchtzuiverheid te verbeteren, zoals de
overschakeling op emissievrij vervoer en de uitbreiding van groene ruimten,
alsmede het filteren van verontreinigende stoffen in de lucht.

12

●

●

Wij zijn voorstander van tijdslimieten voor de verlichting van gebouwen en van een
beperking van het aantal verlichte reclameborden in de openbare ruimte om
lichtvervuiling tegen te gaan.
Wij promoten de "stad van de korte afstanden", omdat dit niet alleen het
verkeersvolume en de CO2-uitstoot vermindert, maar de weggebruikers ook helpt
om hun bestemming sneller te bereiken.

Zelfbepaald | Solidair | Inclusief
Gezondheidszorg
Volt NRW wil komen tot een overal voorhanden zijnde patiëntenzorg door
(gespecialiseerde) artsen, zorgverleners en verpleegkundigen om zo bij te dragen aan de
gezondheid van de samenleving als geheel en om ons zorgstelsel te ontlasten.
●
●
●

●

●

Wij willen de investeringsfondsen voor ziekenhuizen verhogen.
Wij pleiten voor de landelijke oprichting van zogenaamde 24-uurs spoedklinieken
in plattelandsgebieden.
Wij willen de huisartsgerichte zorg (HzV) in NRW versterken. Op die manier willen
wij de huisartsenpraktijk aantrekkelijker maken en de medische zorg in
plattelandsgebieden versterken.
Wij steunen de (in oprichting zijnde) staatskamer van verpleegkundigen
beroepen. De kamer zal verpleegkundigen de gelegenheid bieden om zichzelf te
managen, de kwaliteit van hun eigen beroep te bevorderen en in de politiek te
participeren.
Wij willen de reddingsdienst in NRW klaar maken voor de toekomst. Daartoe
plannen wij onder meer een standaardisering van de infrastructuur van de
reddingsdienst en dezelfde behandelingsrichtlijnen voor EHBO verpleegkundigen
in het hele land.

Sterke gezinnen
Volt NRW staat voor uitgebreide deelname aan het maatschappelijk leven voor kinderen
en jongeren, ongeacht gezinsmodel, herkomst en economische situatie van de ouders.
●
●
●

Wij pleiten ervoor dat verschillende en uiteenlopende gezinsmodellen een
gelijke wettelijke en sociale status krijgen.
Wij staan voor een consequente herziening van de schoolregels en het
schoolmateriaal, teneinde elke vorm van discriminatie daaruit te verwijderen.
Wij eisen de consequente uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van het
kind.
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●

●
●

●

Wij pleiten ervoor dat de professionele kwaliteitsnormen van alle
preventiediensten regelmatig worden herzien en uitgebreid om bescherming te
bieden tegen seksueel geweld.
Wij eisen dat sociaal werk duurzaam wordt verankerd en financieel wordt
veiliggesteld in alle onderwijsinstellingen.
Wij staan voor de deelname van kinderen en jongeren uit financieel zwakkere
gezinnen aan clubs (vooral sport- en muziekclubs). Evenzo moet het gratis
gebruik van het openbaar vervoer voor alle leerlingen mogelijk worden gemaakt.
Wij willen de jeugd-, moeder- en oudercentra en de meergeneratiehuizen verder
uitbreiden.

In Europa studeren
Volt NRW wil de uitbreiding en totstandkoming van nieuwe transnationale
samenwerking met universiteiten in het grensgebied met Nederland en België
bevorderen.
● Wij willen met onze buurlanden Nederland en België de randvoorwaarden
scheppen voor de oprichting van een Euregio Universitair Netwerk (Euregio
HSV). Het Euregionaal universitair netwerk moet studeren, onderwijzen en
onderzoek "zonder grenzen" mogelijk maken en een innovatiemotor worden door
samenwerking met bedrijven.
● Wij streven ernaar het NRW-semester ticket tot ver in Nederland en België uit te
breiden om Europese uitwisseling te stimuleren en tegelijkertijd studenten in staat
te stellen duurzaam te reizen.
● Wij zouden graag zien dat ten minste 10% van de examenpunten (ECTS-punten),
idealiter 20% van het ECTS, door studenten volledig gratis worden gevolgd aan
een universiteit die deel uitmaakt van het universitaire netwerk van de
Euregio. Een aanpassing van de semester duur, zoals bijvoorbeeld reeds aan de
Universiteit van Mannheim is doorgevoerd, moet problemen bij de synchronisatie
bij grensoverschrijdende studies voorkomen.
● Wij roepen op tot de oprichting van een gemeenschappelijk digitaal leerplatform
voor de universiteiten die deel uitmaken van het universitaire netwerk.

Staat en Kerk
Tegen de achtergrond van de aanhoudende misbruikschandalen staat Volt NRW voor een
fundamentele herijking van de relatie tussen de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de kerk.
● Wij willen ervoor zorgen dat bij verdenking van strafbare feiten volgens het
wetboek van strafrecht, bijvoorbeeld inbreuken op de seksuele zelfbeschikking,
het openbaar ministerie in alle gevallen een onderzoek instelt.
● Wij pleiten ervoor dat door de kerk beheerde instellingen (kleuterscholen,
kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgdiensten) niet langer
alleen onder de kerkelijke wetgeving vallen, maar ook onder de algemene
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●

staatswet. Naast de grondrechten gaat het ook om werknemersrechten en
collectieve loonovereenkomsten.
Wij staan voor de verplichting van kerkelijke instanties om transparant te zijn
over aanwerving, ontslag, toelating van de te verzorgen personen en
arbeidsomstandigheden.
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Tot slot
Dat is het! U hebt nu een overzicht van waar Volt NRW voor staat en wat wij in het
deelstaatparlement willen veranderen. Meer informatie over ons werk in uw regio of stad
vindt u hier.
Hebben we je zo nieuwsgierig gemaakt dat je met ons mee wilt doen? Dan nodigen wij u
van harte uit voor een nadere kennismaking. Er zijn drie manieren om dit te doen: als
vrijwilliger, als lid of als steunend lid. Natuurlijk zijn we ook blij met uw donatie.
Vrijwilliger
Wil je meedoen wanneer je zin hebt en wil je geen bindende afspraken maken? Vervolgens
kun je als vrijwilliger je ideeën in de praktijk brengen in je lokale team en deelnemen aan
evenementen en campagnes - natuurlijk in heel Europa.
Lid
Wil je meteen aan de slag en ben je er zeker van dat je met Volt de politiek in heel Europa
mee vorm wil geven? Als lid heeft u alle rechten om te stemmen over inhoud, kandidaten
en bestuursleden of om u zelf verkiesbaar te stellen. Je kunt deelnemen aan alle teams van lokaal tot Europees niveau - en met je lidmaatschapsgeld onze jonge bewegingspartij
steunen.
Ondersteunend lid
Je hebt je handen vol, maar je denkt dat we geweldig zijn? Word dan steunend lid en lever
een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid en de vooruitgang van ons project. Voor
slechts 10 euro per maand kunt u maand na maand meebouwen aan onze visie en
organisatie.
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